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 Läesplagg 

KONTAKTA OSS
Pastorsexpeditionen:  
Högmalmsvägen, vid  
Klockargården på Djurö,  
mittemot ICA
Telefon:  08-571 544 00
Hemsida:www.svenskakyrkan.
se/djuro-moja-namdo 
Epost: djuro.samfallighet@
svenskakyrkan.se
Pastorsexpeditionen är 
begränsat bemannad under 
sommarveckorna,  
men det går  
att lämna meddelanden. 
Vi återkommer så snart vi kan.

PASTORSEXPEDITION
Administratör Marie Berntfors 
tel 08-571 544 00

MUSIKER 
Kantor Dan Enberg
070-656 79 47
Kantor Britt Wennberg 
070-306 85 77 

PRÄSTER
Kyrkoherde Yvonne Hallin 
tel 08-571 515 79,  
070-730 48 47
Komminister Åsa Meurling
tel 073-386 63 29

DJURÖ MÖJA NÄMDÖ 
FÖRSAMLINGSTIDNING
Ansvarig utgivare: 
Yvonne Hallin
Redaktör & produktion:
Ann Thörnblad  
tel 070-747 12 00
ann.thornblad@
ordochvision.se
Omslagsbild: Magnus Aronson 
samt sid 3, 4 & 7..
Upplaga 5 000 ex

Går ni i dop-  
eller giftastankar? 

 

 

”LOPPIS” 
7 juli 

mellan kl 17-19 

Sommarloppis i Kyrkstugan 
  
Nu planerar vi för fullt för vår traditionsenliga och uppskattade loppis igen!  
 
Vi ser fram emot en fin sommar och en uppskattad loppis, liksom många många 
år tidigare! 
Förutom loppis kommer vi att ha lotterier med fina vinster från lokala handlare 
på orten och vi  erbjuder försäljning av kaffe & ”hembakat”.  
 
Du som vill och har intresse för att hjälpa till och vara med oss i gänget, 
välkommen att höra av dig till Cristina Åkerblom 070 - 644 94 46  eller till 
Marianne Berggren 0708- 67 30 60. 
  

Hjärtligt välkomna! 
Internationella gruppen i församlingen 

Vi tar tacksamt emot loppisfynd i god kondition! 
Insamlade medel går till församlingens internationella 
arbete, med stöd till flyktingströmmarna. 
  
För att lämna saker, vänligen vänd er till vår vaktmästare 
Isabelle Öberg 070 – 248 39 24 eller till Annette Mörfelt 
på pastorsexpeditionen 08 – 571 544 00 

Vi ser fram emot en fin sommar och uppskattad 
basar vid Kyrkstugan!  Förutom loppis kommer vi 
att ha lotterier med fina vinster från lokala hand-
lare och försäljning av kaffe och ”hembakat”.

DU SOM VILL och har intresse att hjälpa till - väl-
kommen att höra av dig till Marianne Berggren 
070-867 30 60.  
 
VI TAR TACKSAMT EMOT loppisfynd i god kondition! 
Klädesplagg undanbedes. Insamlade medel går till 
församlingens internationella arbete, med stöd till 
flyktingströmmarna.   
 
DU KAN LÄMNA SAKER till vår vaktmästare Isabelle 
Öberg, 070-248 39 24 eller Marie Berntfors på 
pastorsexpeditionen 08-571 544 00.

Sommarbasar
5 juli kl 17-19

I år har vi drop-in-vigsel/dop på både  
Möja och Sandhamn.  

 
Lördag 14 juli i Möja kyrka kl 11-15.  

Söndag 22 juli i Sandhamns kapell kl 13-16.  
 

Till ert förfogande finns präst och musiker,  
en underbar miljö och bröllopsvittnen. På Möja finns 

även kyrkbrygga och lokal för ombyte.

TILL BLIVANDE BRUDPAR: kom ihåg att ta med 
ID-handlingar och giltig hindersprövning från  
Skatteverket. Annars kan prästen inte viga er.
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Det lyser djupt där inne
”Jag vill att du ska veta Erik att jag 
skulle kunna dö idag, då vill jag att du 
ska veta att mitt liv hitintills har varit 
gott emot mig. Jag har fått dig som mitt 
älskade barn, fina barnbarn, sonhustru, 
släktingar, underbara vänner, härliga 
män, arbeten som gett mig mycket och 
särskilt kallelsen att bli präst. Jag har 
rest, fått uppleva stora sorger, förluster 
och himlastormande kärlek. Och allt 
där emellan. Jag kan inte ha det bättre, 
MEN visst vill jag helst få dö mätt på liv 
och klar i huvudet vid 89 års ålder.”
   Detta berättade jag för min son när 
en kär vän dog alldeles för tidigt i can-
cer. Vi pratade om livet och döden. Jag 
skulle kunna säga samma sak idag. Fast 
jag älskar att leva. 
 
Idag lever vi med vetskapen om att 
många inte orkar leva. Unga människor 
som väljer att ta sitt liv för att de inte 
ser någon annan utväg. Tim Bergling, 
världskänd som ”Avicii” är för oss sär-
skilt i blickpunkten. Hans familj har 
efteråt varit öppna i pressen och talat 
om den oro som de känt för sin son.
   Vi är många som upplevt bestörtning-
en över att någon nära inte orkar leva 
längre eller försökt att ta sitt liv. 
Vi måste våga tala om detta! Även fast 
vi inte vill, det skaver och är så obehag-
ligt, så fullt av förtvivlan, kanske också 
av skam.
  

Det är sommar och vi ska få njuta av 
ledighet, och vad den kan föra med sig, 
vi ska få träffa släkt och vänner och 
samtala och då kanske också våga fråga: 
”Hur mår du?”Och bortanför svaret 
som sitter i ryggmärgen: ”Tack bra!”, 
själv?”. Våga ställa frågan: ”Hur mår du 
egentligen….?”
    Ingen kan tvingas att svara, du och 
jag måste få ha våra fredade zoner. Vi 
kan inte veta allt om våra nära och kära, 
och det får vara så tänker jag. Ingen kan 
leva någon annans liv.
Karin Boye beskriver det så fint: 

Det bästa som vi äga,  
det kan man inte giva,
det kan man inte säga
och inte heller skriva.
 
Det bästa i ditt sinne
kan intet förorena.
Det lyser djupt där inne
för dig och Gud allena.
 
Det är vår rikdoms råga
att ingen ann kan nå det.
Det är vårt armods plåga
att ingen ann kan få det.
 
Vår församling önskar dig en  
välsignad sommar!
 
TEXT Yvonne Hallin, kyrkoherde
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Sommarens gudstjänster i Djurö kyrka
I sommar har vi flera fina friluftsgudstjänster och konserter.  
Välkommen in att också tända ett ljus och få en stund för  
ro och eftertanke i vår vackra kyrka!

DJURÖ KYRKA

MUSIK I SOMMARKVÄLL
kl 19.00 i Djurö kyrka

Söndag 8 juli  
UNDERBART ÄR KORT 
Malena Laszlo, sång. Eva Brink, piano.  

Onsdag 18 juli  
SOMMARKVÄLLSMUSIK 
Olle Pettersson, slagverkare ur Hov-
kapellet, Musik för marimba, vibra-
fon, xylofon m fl. Verk av Debussy, Bach

Söndag 22 juli  
VILA GLAD I DIN FAMN  
Eva Plumppu, sång, Nino Bisori, violin   
Britt Wennberg, piano

Onsdag 1 augusti 
MUSIKGUDSTJÄNST med  
Djurö spelmanslag

Söndag 17 juni 3 sönd e tref 
11.00 GUDSTJÄNST  
 
Onsdag 20 juni 
11.00–12.00 Orgelmusik 
 
Söndag 24 juni Johannes döparens dag 
11.00 FRILUFTSGUDSTJÄNST  
vid Djurö kyrkstuga

Onsdag 27 juni 
11.00–12.00 Orgelmusik 
 
Söndag 1 juli Apostladagen 
19.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD 
 
Onsdag 4 juli 
11.00–12.00 Orgelmusik 
 
Onsdag 11 juli 
11.00–12.00 Orgelmusik 
 
Söndag 15 juli Kristi förklarings dag 
19.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD

Onsdag 18 juli 
11.00–12.00 Orgelmusik 

Söndag 29 juli 9 sönd e tref 
19.00 GUDSTJÄNST 
 
Söndag 5 augusti 10 sönd e tref  
11.00 FRILUFTSGUDSTJÄNST 
vid Skärgårdsmuséet i Stavsnäs

Lördag 11 augusti 
18.00 HELGMÅLSBÖN 
 
Söndag 19 augusti 12 sönd e tref 
11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD

Söndag 2 september 14 sönd e tref 
11.00 GUDSTJÄNST  
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Sommarens gudstjänster i Möja kyrka

MÖJA KYRKA

KONTAKTA OSS  
I MÖJA PRÄSTGÅRD
Möja prästgård:  
Expeditionen 08-571 544 00
Präst Åsa Meurling, tel 073-386 63 29
Kantor Dan Enberg tel 070-656 79 47
Vaktmästare Agneta Sjöberg  
tel 070-248 10 65 &  
Brita Lindström tel 073-229 82 29 
Kyrkan är öppen mellan kl 09.00–18.00 
under juli t o m 10 augusti. 

Under sommaren har vi en ny  
programpunkt, Morgonandakt med  
Qi gong och vi kommer fira gudstjänst 
på våra olika öar.  
Det blir också pilgrimsvandring. 
Se tid och plats i programmet.  
Varmt välkommen!

Lördag 23 juni Midsommardagen 
10.00 GUDSTJÄNST

Söndag 8 juli 6 sönd e tref 
10.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD 
Malena Laszlo, sång. Eva Brink, piano - 
Underbart är kort.  
 
Onsdag 11 juli  
09.00 MORGONANDAKT OCH QIGONG 
 
Onsdag 11 juli  
19.00 Ö-GUDSTJÄNST GRANHOLMEN 
Taxibåt avgår från kyrkbryggan ca 18.30. 
Ring till Agneta Sjöberg 070-248 10 65.

Lördag 14 juli  
09.00 MORGONANDAKT OCH QIGONG  
 

11.00-15.00 DROP-IN-DOP/VIGSEL 
Välkommen för dop eller vigsel utan 
förbokning! OBS! För vigsel krävs blanketter 
för hindersprövning och vigselintyg som 
beställs hos skattemyndigheten.  
Se sid 2 för mer info.

Söndag 15 juli Kristi förklarings dag 
11.30 GUDSTJÄNST  
på Harö sammanlyst från Möja. Preliminär 
tid! Kan ändras för att passa med 
Waxholmsbåtarna. Ring till Agneta Sjöberg 

 
Vi börjar dagen i stillhet med morgonandakt 
och ett enkelt Qigongpass som passar 
alla. Efteråt äter den som vill gemensam, 
medhavd, frukost. Vid uppehållsväder håller 
vi till vid prästgårdsstranden, vid regn i 
kyrkan. Ingen föranmälan.  
11juli, 14 juli, 18 juli, 21 juli, 25 juli &  
28 juli. Varmt välkommen!

Qi gong under sommaren



6

MÖJA KYRKA 

070-248 10 65, och boka plats senast den 
14/7.

Onsdag 18 juli  
09.00 MORGONANDAKT OCH QIGONG 
 
Onsdag 18 juli  
18.00 PILGRIMSVANDRING 
Vi vandrar i stillhet och avslutar med att fira 
en enkel mässa. För mer info kontakta Åsa 
0733-866 329. 
 
Lördag 21 juli  
09.00 MORGONANDAKT OCH QIGONG

Söndag 22 juli 8 sönd e tref 
10.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD

Onsdag 25 juli  
09.00 MORGONANDAKT OCH QIGONG

Onsdag 25 juli  
19.00 Ö-GUDSTJÄNST KORSÖ 
Friluftsgudstjänst på Korsö.  
Båt avgår ca 18.30. Ring till Agneta Sjöberg 
070-248 10 65 och boka plats.

Lördag 28 juli  
09.00 MORGONANDAKT OCH QIGONG

 

Söndag 29 juli 9 sönd e tref 
10.00 GUDSTJÄNST 

Söndag 12 augusti 11 sönd e tref 
13.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD

Söndag 26 augusti 13 sönd e tref 
13.00 SAMTALSGUDSTJÄNST

Torsdag 12 juli   
MUSIKGUDSTJÄNST 
Stockholms domkyrkoorganist 
Mattias Wager spelar på Möja kyrkas 
nyrenoverade orgel!

Torsdag 19 juli  
HELA KYRKAN SJUNGER 
Vi sjunger välkända sånger tillsammans 
med kören. Årets tema är Bellman!

 
 
 

Fredag 20 juli  
LYXORKESTERN 
OBS! Inträde

Torsdag 26 juli  
I SOMMARHAGEN 
Sopranen Gunilla Franklin och 
pianisten Hans Ove Olsson väver  
samman klassiska sånger, folkton  
och jazz i musik av bl.a Händel,  
Ellington och Adolphsson.

MUSIK I SOMMARKVÄLL
kl 19.00 i Möja kyrka

Den blomstertid nu kommer,  
med lust och fägring stor. 
Du nalkas ljuva sommar,  
då gräs och gröda gror. 
PSALM 199
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I denna ljuva sommartid
Gå ut, min själ, och gläd dig vid
Den store Gudens gåvor.
Se, hur i prydning jorden står,
Se, hur för dig och mig hon får
Så underbara håvor. 
PSALM 200

Sommarens gudstjänster i Nämdö kyrka
I sommar är Nämdö kyrka inklädd i 
byggnadsställningar, då ommålning 
pågår. Vi firar dock gudstjänst och 
har musikkvällar i kyrkan som vanligt. 
Välkomna till följande program.

NÄMDÖ KYRKA
Kyrkvaktmästare Annika Wallin 
tel 08-571 565 03, 073-390 48 12
 

NÄMDÖ KYRKA

Söndag 15 juli Kristi förklarings dag 
16.00 GUDSTJÄNST  
 
Söndag 22 juli 8 sönd e tref 
11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD

Söndag 29 juli 9 sönd e tref 
11.00 GUDSTJÄNST 

Söndag 8 juli kl 16.00 
UNDERBART ÄR KORT 
Malena Laszlo, sång. Eva Brink, piano.  
 
Tisdag 24  juli KL 19.00 
HELA KYRKAN SJUNGER 
Vi sjunger välkända sånger tillsammans 
med kören. Årets tema är Bellman! 
 
Tisdag 31 juli kl 19.00 
FRÅN BACH TILL JAZZ  
Tomas Janzon spelar på klassisk gitarr.  
 
Tisdag 7 augusti kl 19.00  
SOMMARENS ORGELMUSIK 
blir i år ett samarbete med  
Gunnel Testad, orgel och  
Paula Testad, riksspelman, fiol. 

MUSIK I  
SOMMARKVÄLL
i Nämdö kyrka  
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Sandhamns kapell Runmarö kapell

 
SANDHAMNS KAPELL
Vaktmästare Britt-Marie Sundberg
tel 070-755 80 90

RUNMARÖ KAPELL
Vaktmästare Anette Ekqvist
tel 076-173 12 11
Kyrkogårdsvaktmästare Åke Bonnevier
tel 08-571 521 75

SANDHAMNS & RUNMARÖ KAPELL

Sommarens tema är ”Kärlek”. All you need 
is love sjunger Beatles, men ändock lider 
världen en sådan brist på kärlek. Välkom-
men till tre kvällar om inspirerande personer 
som alla spridit/sprider kärlek på sitt sätt.

Torsdag 12 juli   
19.00 TANKAR I SOMMARKVÄLL 
Lill-Babs. 
 

 
 

 
Torsdag 19 juli   
19.00 TANKAR I SOMMARKVÄLL 
Moder Theresa. 

Torsdag 26 juli   
19.00 TANKAR I SOMMARKVÄLL 
Per Gessle. 

 

Söndag 8 juli 6 sönd e tref 
17.00 GUDSTJÄNST  
 
Söndag 15 juli Kristi förklarings dag 
17.00 GUDSTJÄNST

Söndag 22 juli 8 sönd e tref 
13.00-16.00 DROP-IN-DOP/VIGSEL 
Välkommen för dop eller vigsel utan 
förbokning! OBS! För vigsel krävs 
blanketter för hindersprövning 
och vigselintyg som beställs hos 
skattemyndigheten. Se sid 2 för mer info. 
 
Söndag 22 juli 8 sönd e tref  
17.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD 
 
Söndag 29 juli 9 sönd e tref 
17.00 GUDSTJÄNST 
 

MUSIK I SOMMARKVÄLL
i Sandhamns kapell 

Torsdag 19 juli kl 19.00 
LYXORKESTERN 
OBS! Inträde
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NOTISER

Möja kyrka 250 år i höst!
Detta firas lördag 29/9 med öppet hus och gudstjänst  

med kör och orkester som framför  
Förklädd gud av L-E Larsson! 

Håll utkik efter mer information!

Förklädd gud framförs även i Nämdö kyrka söndag 30/9.

Underbart är kort 
- låtar av Monica Zetterlund

Underbart är kort är en sång skriven av Povel Ramel 
som tolkats av bland andra Monica Zetterlund. Det är 
också Monica Zetterlunds repertoar som sätter tonen 
när Malena Laszlo, sång och Eva Brink, piano, bjuder 
in till Musik i sommarkväll söndag 8 juli. 
   – Monica Zetterlund blir väldgt bra på svenska, 
texter som Att angöra en brygga, Sakta vi går genom 
stan och Bedårande sommarvals är både naturnära och 
vemodiga, säger Eva Brink. 
   – Vi kommer att bjuda på ett jazzprogram, med 
främst låtar av Monica Z, men det blir också musik 
av Bill Ewans, en av världens främsta jazzpianister, 
och eget material. Jag komponerar en del musik och 
Malena, som också är skådespelerska, har översatt 
många texter från engelska till svenska. Bl a från The 
American songbook.
   Eva Brink, som har vikarierat i åtta år som kantor 
i församlingen, ser fram emot jazzkvällen och lovar 
också att det blir många ”svängiga låtar.” 

Malena Laszlo sjunger Mo-
nica Zetterlund söndag 8 juli.
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INTERNATIONELL SIDA

Svenska kyrkan i utlandet har varje år runt en miljon besökare.

Mötesplatser jorden runt

Behovet av mötesplatser 
är stort, många 
uppskattar en fast 
punkt i tillvaron där de 
känner sig hemma och 
kan hålla traditioner 
och språk vid liv samt 
träffa både nya och 
gamla vänner. Här kan 
man uppleva tryggheten 
i att fira gudstjänst, be 
och sjunga på sitt eget 
språk och att ha någon 
att dela glädje och sorg 
med. Precis som i en 
församling hemma i 
Sverige står gudstjänst 
och andakt i centrum 
och dagarna fylls av 
exempelvis diakonalt 
arbete, barntimmar, 
ungdomsträffar, 
vigslar och dop. Men 
en utlandsförsamling 
har också en annan 
vardag. Den kan 

Svenska kyrkan 
i utlandet, SKUT, 
finns etablerad på 
42 platser över 
hela världen. På 
ytterligare ett 
åttiotal platser 
samlas man 
regelbundet till 
gudstjänster.

innehålla samarbete 
med lokala kyrkor och 
samfund, kontakter 
med svenska företag 
och deras personal 
och besök hos elever 
och lärare vid svenska 
skolor. Samverkan 
med ambassader 
och konsulat liksom, 
vid behov, stöd till 
drabbade vid olyckor 
och katastrofer hör 
också till det viktiga 
arbetet.

Att besöka svenskar 
på hotell, på sjukhus, 
i fängelse, ombord 
på båtar och vid 
behov även i hem är 

viktiga  uppgifter  för 
utlandspersonalen.

Runt om i utlands-
församlingarna samlas 
barn och ungdomar. 
Unga som reser, 
studerar och arbetar 
utomlands uppskattar 
Svenska kyrkan som 
en samlingspunkt. 
Kyrkan blir som ett 
vardagsrum långt 
hemifrån, där man kan 
slappna av och känna 
sig trygg, läsa svenska 
tidningar och träffa 
vänner. Personalen i 
utlandsförsamlingarna 
blir ofta ett stöd, som 
ger råd, tröst och 
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Majblomman
- ALLA BARNS BLOMMA 

Mötesplatser jorden runt

VARMT  TACK!
för fina bidrag i bössinsamlingar på Möja, Djurö 
och Stavsnäs, samt fina kollekter i våra kyrkor på 
öarna och på Djurö.  Vi återkommed det totala 
beloppet, men i kollekten samlades 2 832 kr in 
under fasteinsamlingen.

Tack till alla försäljare och köpare av årets fina 
Majblomma. I år är majblomman designad av 
13-åriga Elina Hall som i vintras vann omröst-
ningen via Majblommans app och hemsida.  
Majblommans insamling har funnits sedan 1907, 
och har sedan dess varit en pådrivande kraft för att 
stärka barns egenmakt och gemenskap. 

Inkomsten för blommornas försäljning uppgår 
till ca 41 000 kr. Inte illa utifrån de 41 väskor 
som varit utdelade till försäljarna. Pengarna 
kommer till glädje för behövande på vår ort 
som annars inte får pengarna att räcka till.

uppmuntran.

Avdelningen för Svenska 
kyrkan i utlandet finns 
på kyrkokansliet i 
Uppsala och svarar 
för det arbete som 
behövs för att leda 
och organisera med 
utlandsanställda på 42 
platser i världen. Chefen 
för Svenska kyrkan i 
utlandet är ansvarig för 
personal, verksamhet 
och ekonomi.

FAKTA OM SKUT 
Svenskarna gör ca 18 
miljoner resor utomlands 
varje år och ca 660 000 
svenskar är bosatta 
utomlands.

Svenska kyrkan i utlandet 
har varje år runt en miljon 
besökare.

Svenska kyrkan i utlandet 
har en mycket viktig 
verksamhet.

Tre gånger per år tar vi här 
hemma upp en behövlig 
rikskollekt till SKUT, 
Svenska kyrkan i utlandet.

VILL DU VETA MER? 
Se Utlandskyrkans hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/
iutlandet

 
TEXT Iréne Ulfvin/
Skutombud
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Psykisk ohälsa ökar 
bland ungdomar

Den sista veckan har Carl 
som går sista året i gymna-
siet sovit fem timmar. Det 
har varit nationella prov, 

redovisningar och kreativa projekt 
som ingår i skolarbetet. Tiden har inte 
räckt till för att hålla den ambitionsni-
vå han eftersträvar, så Carl har använt 
nätterna för att komma ikapp. 
   – Det är dessutom sista terminen 
och jag vill ha så höga betyg som 
möjligt för att komma in på en skola 
i London med en specialutbildning, 
säger han. Carl är 19 år och borde ha 
all tid i världen, men när han pratar 
om sin framtid låter det som om tiden 
vore knapp.  
   Han är inte ensam. Perfektionismen 
hos unga har ökar markant mellan 
1989 och 2016, visar forskning. Ny-
ligen publicerade brittiska psykologi-
forskare en studie i tidskriften Psycho-
logical Bulletin som bl a visar att den 
perfektionism som upplevs komma 
från omgivningen, riktad mot en själv, 
har ökat med 32 procent.  
   En ökad stress, särskilt den stress 
som vi upplever att vi inte har kon-

troll över, kan också leda till en ökad 
psykisk ohälsa. Under de sista 15 åren 
har den psykiska hälsan bland unga 
också blivit allt sämre. Socialstyrelsens 
siffror för Sverige visar att den har 
ökat med omkring 100 procent bland 
10-17-åringar mellan åren 2006 och 
2016. 
   – Jag möter många ungdomar som 
mår psykiskt dåligt och känner sig 
stressade på grund av pressen de lever 
under. Det är mycket som ska hinnas 
med och presteras; skola, fritidsakti-
viteter och kompisar. Vi har också ett 
samhälle, präglat av sociala medier, 
som ständigt förmedlar bilder av hur 
du ska vara och se ut. Ungdomar ställs 
också tidigt inför viktiga val till skolor 
och utbildningar, säger Elin Engström, 
kurator, som dagligen möter ungdo-
mar på Värmdös ungdomsmottagning, 
som lever under en stor press. 
 
Vad kan du göra för att  
lätta på trycket? 
– Jag ger individuellt samtalsstöd och 
kartlägger hur det ser ut för varje in-
divid. Hur du har det med underskott 

Den psykiska ohälsan bland unga har blivit sämre sista åren.  
Fler äter antidepressiva medel och självskadebeteendet ökar.  

Varje år tar nästan 1500 personer livet av sig, och särskilt  
bland unga män är det ett stort folkhälsoproblem. 

PSYKISK OHÄLSA

TEXT  Ann Thörnblad   FOTO Magnus Aronson
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och överskott. Alltså om det finns ett 
underskott av återhämtning och om 
för mycket av tiden går till att vara 
uppkopplad och ständigt tillgänglig.  
   – Det handlar också om att få en 
fungerande struktur i vardagen, att 
inte sitta uppe för sent på kvällarna 
så att du inte orkar upp på morgonen 
och missar en del av skolarbetet. Vil-
ket i sig skapar ytterligare stress.  
 
Var tionde ung kvinna 
Var femte ung flicka i årskurs nio har 
någon gång skadat sig själv medvetet. 
Andelen unga som mår dåligt ökar 
och fler måste äta psykofarmaka för 
att klara vardagen. Depressioner, ång-
est och adhd-diagnoser präglar många 
unga människors liv och får stora 

konsekvenser även i vuxen ålder. 
   Var tionde ung kvinna i åldern 18-
24 år har någon gång tvingats söka 
hjälp för sitt psykiska mående, mot-
svarande siffra för unga män i samma 
åldersgrupp är sju procent. Även bland 
ännu yngre märks den psykiska ohäl-
san tydligt. 20 procent av alla flickor i 
årskurs nio, och nästan lika många av 
pojkarna, har någon gång skadat sig 
själva medvetet. 
   Det finns de som menar att ökning-
en av den psykiska ohälsan beror på 
att unga i dag är känsligare, andra att 
fler vågar prata om psykisk ohälsa och 
att de därför syns i statistiken. Men är 
det verkligen så enkelt?  
   – Känsligare håller jag inte med om, 
säger Elin Engström. Däremot har 

  
Var tionde ung kvinna i åldern 18-24 år har någon gång tvingats söka hjälp för sitt psykiska mående, 
motsvarande siffra för unga män i samma åldersgrupp är sju procent. Personen på bilden har ingen 
anknytning till texten.
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”Jag tror att en del av 
förklaringen går att  
spåra i vårt snabbt  
föränderliga samhälle,  
det trygga folkhemmet  
finns inte längre.”  

problematiken kommit upp till ytan 
och vi talar om psykisk ohälsa i en 
större utsträckning. Det finns en annan 
medvetenhet om dessa frågor idag. 

Existentiella frågor 
Den psykiska ohälsan kretsar också 
kring frågor om mening, liv och 
död med en existentiell underton. 
Kyrkoherde Yvonne Hallin har varit 
präst i 25 år och hon ser en tydlig 
ökning av psykisk ohälsa bland 
ungdomar.  
   – Det är dubbelt så många som 
söker hjälp och samtalsstöd som det 
var för 25 år sedan. Föräldrar söker 
samtalsstöd för att de inte riktigt klarar 
av att hantera sina ungdomars dåliga 
mående. De lider av skuldkänslor och 
dåligt samvete. Flera av föräldrarna 
uttrycker en stor oro för hur det ska 
gå för deras barn och hur de senare 
ska kunna hantera sina vuxenliv, säger 
Yvonne. 
   – Tidigare talade man gärna om 
splittrade familjer, som orsak till att 
unga människor mådde dåligt. Men 
det talar man inte om längre, eftersom 
det är så pass vanligt idag. Jag tror att 
en del av förklaringen går att spåra i 
vårt snabba föränderliga samhälle, det 
trygga folkhemmet finns inte längre. 
Världens drama utspelar sig i våra 
mobiltelefoner, där vi ständigt kan ta 
del av klimatproblem, krig, sjukdomar 

och terrorism. Det är så lite av goda 
nyheter. 
 
Sociala medier 
Yvonne ser liksom Elin Engström 
att unga människor lever med en 
ökad press och ställer höga krav på 
sig själva. Allting de gör registreras 
dessutom och mycket läggs ut på 
facebook, Instagram och Snapchat. 
   – En ung kvinna som gick i samtal 
några gånger berättade att hon 
vägrade gå till skolan om hon hade 
fått ovanligt många finnar. Hon 
beskrev det som att hon såg ut som 
”ett missfoster” och var livrädd för att 
klasskamraterna skulle ta en bild och 
lägga ut på Snapchat, säger Yvonne. 

Vad kan vuxenvärlden göra.  
Hur ser motkrafterna ut? 
– Vi lever med en brist på kärlek, det 
är alldeles för lite kärlek i vår värld, 
understryker Yvonne. Jag pratar inte 
om den kletiga, bekräftelsesökande 
kärleken nu, utan den skapelsegivna 
kärleken. Alltså detta att vi är skapade 
till Gud avbild, vi är älskade för 
dem vi är och inte för det vi gör. Den 
kärleken behöver vi ge mer av till både 
oss själva och andra.  
 

 
Behöver du stöd och någon att prata  
med kan du kontakta någon av dessa  
organisationer eller ringa församlingen,  
tel 08-571 544 00 och be att få prata  
med någon av församlingens präster. 

PSYKISK OHÄLSA

Om du behöver stöd 

www.umo.se (ungdomsmottagningen)
www.bris.se, www.killfragor.se
www.tjejzonen.se, www.friskfri.se 
(riksföreningen mot ätstörningar)
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Konfirmandresa till Iona
Den 15 juni reste årets konfir-

mandgrupp till den skotska 
ön Iona, tillsammans med tre 

ungdomsledare, Åsa Meurling, präst 
och Tommie Johansson, församlings-
pedagog. 
   – Jag var där för två år sedan med 
en konfirmandgrupp från en annan 
församling och det var en fantastisk 
upplevelse. Ungdomarna får tar del av 
gudstjänstlivet på ön och den inspire-
rande miljön, säger Tommie Johans-
son. 
 
Under veckan på Iona har gruppen 
lagat mat tillsammans, arbetat med 
värderingsövningar, jobbat med kon-
firmationsdagen och olika grupproces-
ser, varit på morgonböner och kvälls-
gudstjänster, gjort vandringar, lekt och 
fått tid för egen reflektion. 
    – Varje dag har alla fått en egen 
stund. Vad man sedan gjort med den 
tiden har varit upp till var och en, 
säger Tommie. 

Vad brukar hända på en sån här resa? 
– Gruppen stärks och det skapas band 
mellan människor som många gånger 
håller i sig länge. Kanske är det första 
gången som jag är borta hemifrån, 
utan den vanliga trygga sfären, och 
det brukar vara lärorikt. Konflikter 
behöver lösas på plats och du lär dig 
ofta mer om dina styrkor och svaghe-
ter och i allt detta växer individen som 
människa. 
 
Vad hoppas ni att resan ska leda till? 
– Att den ska bli en ögonöppnare 
för vår värld, en förståelse för andra 
kulturer och sätt att leva. Det brukar 
också bli en kontakt med den världs-
vida kyrkan och det i sig kan vara en 
aha-upplevelse; att miljarder männi-
skor är kristna. 
   – Sen hoppas man alltid att några av 
ungdomarna vill fortsätta sin gärning 
inom kyrkan; som ungdomsledare 
eller kyrkvärd, förtroendevald eller få 
upp ögonen för framtida yrkesval. 

Årets konfirmandgrupp med ungdomsledare. 
Två personer saknas på bilden.

Det medeltida klostret Iona Abbey.

IONA
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Det viktigaste med konfirmationen är Du

Följ med oss till svenska sommarfjällen och 
Möja! Du är varmt välkommen på en spän-
nande resa tillsammans med människor du 
redan känner – och andra som du kommer 
att lära känna!

Vi startar 1:a advent 2018 i Djurö Kyrka 
och avslutar resan i slutet på augusti 2019 
med konfirmation.
Under våren kommer vi ha två övernatt-
ningsdygn – ett i Klockargården och det 
andra i Djurö kyrka samt tre dygn under 
påskhelgen på Möja.

När sommaren står i full blom åker vi upp till 
svenska fjällen där du under ca en veckas 
tid kommer att få prova på forspaddling, 
mountainbike, fiske, ridning m m.

Under konfirmationstiden kommer vi prata 
om, diskutera och fundera, på vad livet 
och tron kan handla om. Vem är Gud? 

Vad innebär det att vara människa?  
Hur formas vi till dem vi är?.
Vi kommer att ordna gudstjänster och 
andakter, skapa i lera, färg och med musik, 
laga mat tillsammans, men även vila i stilla 
stunder. Allt är kostnadsfritt!

Mera information och anmälan:
www.svenskakyrkan.se/djuro-moja- 
namdo/konfirmand—ungdom
www.konfa.se

Tommie Johansson, församlingspedagog
Tfn: 070-250 89 33
tommie.johansson@svenskakyrkan.se

Åsa Meurling, präst
Tfn: 073-386 63 29
asa.meurling@svenskakyrkan.se

Varmt välkommen med på äventyret!

Konfirmation 2018–2019.  
För dig född 2004 eller något år äldre. 

LÄS MER OM  
ungdomsverksamheten 

på hemsidan 
www.svenskakyrkan.se/

djuro-moja-namdo


